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HERACLITE ?. 

Anecdota Graeca e M ss. Bibliothecis Vaticana, Angelica, Bar- 

beriniana, Vallicelliana, Medicea, Vindobonensi deprompta edi- 

dit et indices addidit P. Matranga , Bibliothecae Vaticanae scrip- 
tor Graecus substitutus. Romae 1850. 

De Plutarchea quae vulgo fertur Eomeri vita Porphyrio vin- 

dicanda. Ser. R. Schmidt. Berolini 1850. 

Niet lang na het verschijnen van mij ne uitgave der Allego- 
riae Homericae van Heraclitus werd mij ne aandacht van ver- 

schillende zijden er op gevestigd, dat kort te voren een volle- 

dige Heraclitus te Rome gedrukt, en in de Anecdota Graeca van 

Matranga te vinden was. Natuurlijk kon mij deze mededee- 

ling niet aangenaam zijn; want al m?gt ik de overtuiging koes- 

teren, het mijne ter verbetering van den tekst van Heraclitus 

te hebben bijgedragen, en in mijne aanteekeningen de eene of 

andere gelukkige emendatie of juiste observatie medegedeeld, 
en dus niet geheel en al nutteloos gewerkt te hebben, moest ik 

evenwel het grootste gedeelte van mijnen arbeid door het post 
Roscium veroordeeld en nevens eene waarschijnlijk volgens de- 

zelfde bronnen bewerkte uitgave voor overtollig houden. Groot 

was dus mijn verlangen, den Heraclitus van Matranga te leeren 

kennen. Toen ik hierin na veel moeite eindelijk had m?gen 

slagen, was evenwel mijne verwondering nog grooter, en eene 

oppervlakkige kennismaking voldoende, om mij te overtuigen, 
dat mijne uitgave toch wel te gelijk met die van Matranga zou 

kunnen en zelfs zou moeten gebruikt worden. In de voorrede 

van mijne editie heb ik een kort verslag der geschiedenis van 

den tekst van Heraclitus gegcven. Ileeds bij Conrad Gesner en 
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Thomas Gale was het vermoeden ontstaan, dat wij de Homeri- 

sche Allegorien van Heraclitus slechts gedeeltelijk bezaten, en 

dat er op het einde van het werk een niet onbelangrijk ge- 
deelte ontbrak. Men kon dit daaruit opmaken, dat de schrij- 
ver zijne belofte niet vervulde, sommige onderwerpen, die 

hij in het begin van zijn werk slechts ter loops aanstipt, 
later meer breedvoerig te ontwikkelen ; zoo b. v. cap. IV. ???' 

?p?? ?e? '?p??????? ?a) ???t???? a???? e??sta? ???e??, het- 

geen eerst in de thans uitgegevene capp. 74 en 75 geschiedt. 
Daarenboven bleek dit ook uit den aanleg van het werk zelf, 
dat de geheele Ilias en Odyssea moest behandelen, terwijl 
Hss. en uitgaven midden in Od. ? plotseling eindigden. Dit 

vermoeden werd tot zekerheid, toen men van twee Vaticaan- 

sche Hss. hoorde {Vat. 505 en 871. Men zie Notices et Ex- 

traits de la biblioth?que imp?riale, vin. p. 258), die het be- 

doelde slot in der daad bevatten ; en wel in dier voege, dat 

Cod. 505 dit in zijn geheel en ongeschonden vertoonde, ter^ 

wijl Cod. 871 wel is waar veel meer bood, dan de gewone 

uitgaven, maar toch het slot niet volledig bevatte ( er ont- 

breekt omtrent eene pagina druks, p. 152 van mijne uitgave. 
Men zie Bast in Schoell, Repertorium I. p. 65 : Ce pr?cieux 
manuscrit est beaucoup plus complet que le texte imprim?, sur- 

tout vers la fin; cependant avec ce suppl?ment m?me Hera- 

clite n'est pas encore complet). Daarenboven is er op de Va- 

ticana nog een Hs., n. 951, dat het begin der allegori?n tot 

cap. XV, en daarin eenige niet onbelangrijke Varianten bevat. 

Al deze hulpmiddelen tot verbetering en aanvulling van den 

tekst werden mij door Prof. Cobet , die een en ander te 

Rome zelf had gecollationeerd en overgeschreven, ten gebruike 

afgestaan. Men had nu van Matranga , die in zijne betrekking 
van scriptor bibliothecae Vaticanae de Hss. dier verzameling 

dagelijks kan en moet zien en onderzoeken, met het volste 

regt m?gen verwachten, dat hij al de brennen kende, welke 

die bibliotheek tot verbetering van den door hem uittegeven 
tekst kon aanbieden, al kon men dan ook, door menige proef 

(laatstelijk nog in dit tijdschrift) op de hoogte der moderne 

Italiaansche philologie gebragt, niet onderstellen, dat hij ken- 

nis had gemaakt met hetgeen door buitenlandsche litteratoren 
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over dit onderwerp geschreven was*. Maar Matranga heeft 

zieh, zonder van het bestaan van andere Hss. ook slechts een 

woord te reppen, zonder naar het schijnt te weten, dat er 

ooit een Bast of Hase geleefd heeft, tot zijn* arbeid slechts 

van ??n Ms., en wel ? het kon niet ongelukkiger treffen ? 

juist van het niet complete, Vat. 871, bediend. Zonder zieh 

met de verbetering van Heraclitus in het minst in te laten 

(want hij schijnt ook niet geweten te hebben, dat een groot 

gedeelte der Allegoriae met voortreffelijke lezingen in de scho- 

lien op Homerus staat; hij zou anders stellig bij zijne zucht, 
om door een of ander citaat den schijn van belezenheid te ver- 

werven, de gelegenheid niet hebben laten voorbijgaan, om hier 

of daar Villoison [Bekkers uitgave kent hij niet] aan te ha- 

len), heeft hij den tekst (p. 296?561) doen overdrukken, zoo 

als hij hem in zijn Hs. gevonden heeft, met al de bespottelijke 
fouten van den librarius, en eene menigte nieuwe fouten, die 

of door siechte lezing van het Hs., of door slordige correctie 

zijn ontstaan. Er zijn gevallen denkbaar, in welke het van nut 

kan zijn, wanneer men den tekst van een' schrijver volmaakt 

zoo voor oogen heeft, als die zieh in de Hss. vertoont. Voor- 

namelijk uit een palaeographisch oogpunt beschouwd kan dit 

tot interessante uitkomsten leiden. Maar dit nut kan dan al- 

leen gesticht worden, wanneer men die Hss. in hunnen oor- 

spronkelijken vorm doet afteekenen en lithographieren, en zelfs 

in dit geval zijn proeven voldoende; geheele teksten in dier 

1) Men zie Gerlach, Historische Studien, I. p. 256 : ?Denn wenn auch 

Wanner, wie Niebuhr, der Itali?nischen Nationaleitelkeit Bewunderung ab- 

zwangen, so herrscht doch im Ganzen das alte Vorurtheil, dass bei den Fremd- 

lingen zwar Fleiss und Beharrlichkeit sich finde, dass aber in richtiger W?r- 

digung der Kunst und geistvoller Behandlung der Wissenschaft Italien immer 
noch den Vorrang vor den ?brigen L?ndern Europa's verdiene. Dieser eitle 

Wahn, wodurch man sich so manche traurige Wahrheit zu verhehlen sucht, 
ist um so l?cherlicher, je weniger der Gehalt der dort erscheinenden wis- 
senschaftlichen Werke diesem D?nkel entspricht. Denn w?re nicht Italien auch 

jetzt noch, eine Fundgrube f?r alte Denkm?ler in Wissenschaft und Kunst, 
schwerlich w?rden manche M?nner nur dem Namen nach bekannt sein, deren 
Ruhm jetzt zugleich mit den aufgefundenen Bruchst?cken verloren geglaubter 
Werke durch Europa erschallt." 
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voege te doen lithographieren, zou verspilling van tijd en geld 

zijn. Behalve dat bestaan er slechts enkele, bepaalde gevallen, 
in welke het doen overdrukken van een' tekst met alle fouten 

kan goedgekeurd of ten minste verontschuidigd worden. Zoo 

heeft b. v. Leurs in zijn boek ? Herodiani scripta tria emenda- 

tiora 
" naast den door hem ge?mendeerden tekst van het ge?^ 

schrift pe?) ???????? ???e?? een' afdruk daarvan medegedeeld, 
zoo als hij het in zijn Hs. gevonden had ; Avant dit was de 

meest eenvoudige wijze, om de belangrijke afwijkingen van de 

lezingen van het Hs. te doen kennen, die hij zieh in vele ge- 
vallen had veroorloofd, zonder daarom in het denkbeeld te ver- 

keeren, dat hij den oorspronkelijken vorm van het boek her- 

steld liad, zoo als het uit de banden van Herodianus gekomen 
was2. In dit en soortgelijke gevallen dus is het doen overdruk- 

ken van teksten in hun* oorspronkelijken vorm niet ten eenen 

male doelloos ; in alle anderen doet eene naauwkeurige collatie 

van het Hs. met eene bekendc editie dezelfde diensten. Wan- 

neer nu evenwel Matranga naast den tekst van het Hs. nog 
eene omslagtige, met letterziftende kleingeestigheid vervaardig- 
de collatie van denzelfden tekst met de uitgave van Schow 

mededeelt, dan moet ik bekennen, dat ik de bedoeling niet 

begrijp, die hij daarmede had; die collatie alleen, en een af- 

druk van het nieuwe fragment, voldeden geheel. Hierbij 
komt nog, dat de in de collatie opgegcven lezingen niet al- 

tijd gelijkluidend zijn met hetgeen in den tekst staat, waar- 

van men zieh terstond op pag. 279. 24, p. 299. 3, p. 301. 3 

en p. 302. 7 kan overtuigen. Het is mogelijk, dat dit alleen 

drukfouten zijn, wier getal in bet boek legio is. Maar, wat 

Matranga ook van (emporum iniquitas inoge spreken, drukfou- 

ten kunnen in geen werk minder verontschuidigd worden, dan 

in eene verzameling van Anecdota. Als laatste en zwaarste 

punt van beschuldiging moet ik hier nog bijvoegen, dat Ma- 

tranga zijn handschrift niet met de vereischte naauwkeurigheid 

*) Dc reden , die hem hiertoe nooptc, legt hij zelf Moot, Praef. pag. VI : 
librum Monadicorum fere polit urn exire volui , uhi inventa adhuc deessent, 
commenta non veritus, modo unum cavcrclur, ne quid doctrina Grammatici 
detrimenti caper et. 
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heeft overgeschreven en vergelcken, en dikwijls als lezing van 

Val. 871 opgeeft, wat daar niet in staat. Ik zeg dit, steunen- 

de op hetgeen ik in de door Prof. Cobet vervaardigde collatie 

heb gevonden, wiens naauwkeurigheid en naauwgezetheid in 

dergelijken arbeid bekend en boven mijne waardering verheven 

zijn. Overigens zal aan iederen onbevooroordeelden deskundige 
de meerdere waarde en naauwkeurigheid der collatie van Cobet 

reeds daaruit blijken, dat, waar die met Matranga niet over- 

eenstemt, Cobets lezingen meeslal bevatten, hetgeen volgens 
den zamenhang der gedachten en de grammaticale constructie 

juist is. Slechts in zeer enkele gevallen schijnt de lezing van 

Matranga de voorkeur boven die van Cobet te verdienen ; over 

een dier gevallen zal ik meer in het bijzonder spreken. 
Om eene proeve te geven van het verschil der beide colla- 

tien , zal ik het thans voor het eerst uitgegeven stuk naauw- 

keurig nagaan. 

Cod. Vat. 871 volgens: 

Matranga. 

Pag. 141 (ed. Mehl.), p???????? 
? 142. 3 te ?a? 
? ? 6 e?fa??e? 
? ? 7 e???????? ?a! 
? ? 8 ?????ta ????? ??f????? 

t? te?e??tat?? est? ???- 

t????? , ??t?te ??? 
? ? 12 t??t?? S? 
? ? 20 ?atf??se? 
? 143. 3 pa?a???????? 
? ? 11 ?a???? 
? ? 15 ???a? 
? ? 22 ?at ????? 
? 144. 2 f???????e??? 
? ? 7 ep?????? 
? ? 20 ??ses??. In het vooraf- 

gaande ????? ep" ????? 
heeft Matranga de toespc- 

COBET. 

p???????? 
te ??? 

??fa??e?? 

e???????? 5? ?a? 

?????ta, ?t? ??t?? t?? 

t??t?? y ?\ 

?at???se? 

?a?a???????? 

?a??? 

????a? 
?at a???? 

f???????e??? 

?p?????? 
??ses?? 
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Matranga. 

ling of Od. ? 120 niet 

herkend. 

145. 1 s?????'??se 
? 5 Te?????e??? 
? 6 t?????a 
? 10 S/? t??t ep??e??e? 

146. 4 p??st????a? ? t???? 
? 17 ?atas?e?as?? 
? ? ?fe?e?ta? 
? 18 ap? t?????? ???a 

? ? a?t?pa?e? ? 
? ? pa??????? 

147. 16 ?????s??t?? 
? 17 ? ???y y? 

148. 2 ?f?r^?i ?e? d??a??tat?? 

? 5 s??at??? e?p???te???ta? 

? 6 av??p 

? 7 ?p??a?e? 
? 9 ep?ta??a 
? 10 0?? ??ass?? 

? 11 ?e???a?? 
? ? ???ste?a?? 

149. 7 s???a??? 
? 10 c?S' ?tte/? 
? 19 ?e??a???? ???te? 

150. 4 p?st?tat?? 
? 6 te?ett?s?ata 
? 8 ????? ???a? 
? 10 ??!/t#??$, ?? Katfr#i/?t;? 

? 11 ?e?e???????? 
? 17 ?fe????????? t?????a? t?? 

Cobet. 

s????e??se 

Te?????e??? 
?a) t?????a 
S/? t?St? ?a/ ?Vi}y#y?t/ 

p??s?e??a? ? t???/ 

?atas?e?asa 

?fe??ta? 
ap? t?????? p?t????e??? 

???a 
??t) pa?d?? 

pa??????? 

?????s????? 
? ??? ??? 

?es??) d??a??tat?? 

s??at??? pa?t?? a????- 
p???? ???? e?p???te?- 
??ta? 

? ???? 

???sa? 

ep??a?e?ta? 

ep?te???a 
??ass?? 

?e????? 

???ste?a? 

s????? 
???e pe?? 

?e??a???? e?s)? e?. 

p?st?? 

te?et?s?ata 

????? t?? ???a? 

? ???ta???, ?? 5 ??pa- 

?e??? 

?e????????? 

?fe???????? t?????a? 
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Matranga. Cobet. 

??a????? ?a) ?p???t?? ??a????? ???ss?? 

???tt?? 
? 151. 4 ?????? ?e????? 
? ? 9 ???* ?ta? ?ta? 
? ? 11 ????a????ta? ????????t?? 
? ?12 e??eta? e??eta? e??a? 
? ? 13 ??? ? ??? ? 

Matranga heeft dus niets geleverd, dan eene siechte collatie 

van Cod. Vatic. 871. Zijne uitgave is zonder critische waarde, 
en mag naauwelijks aanspraak maken op den naam van uitgave. 

Er is onder de plaatsen, op welke de lezing van Matranga 

dc ware schijnt te zijn, ??ne, over welke ik meerbrcedvoerig 
wilde spreken. Heraclit. cap. 50 (pag. 107) staat een fragment 
uit den Hermes van Eratosthenes , dat ik, gebruik makendc 

van de lezingen der Hss., en van hetgeen door Scaliger op 
Manil. p. 320, Fulvius Ursinus, Virgil, illustr?t, p. 114 (Val- 

cken.) en anderen, laatstelijk door Bernhardy, Eratosthenica 

p. 144 was geschreven, aldus geschikt had : 

???te ?? ?'? ???a? pe?????e? espe????ta?, 
ai Sf ??? ??a????? ?e?a???te?a? ??????? , 

? S? ??a fafa?? te ?a) e? p???? ???? e????? , 

t?pt????? f??????s?? 
? epe? ?? e ????a? ep" a?t?? 

5 ?e??????a? a?t??e? ?e??e??e? p????s?? 
ai Sf S?c? , e??te??e p???? ? pe??pept???a?, 
??e) ????a??a?, ??e) S' ??at? ??????sa?. 

Alles is duidelijk, uitgezonderd de woorden epe? ?? e ????a? 
ep' a?t??. Bernhardy vermoedde epe? pa ??a???? ep* a?t??. Ik 

zelf had, uitgaande van de lezing ?p??as????a? ?p* a?t?? bij 
Achilles Tat., Isagog. ad Arat. p. 153 gegist: epe? pa s?e????? 
ep* a?t^?. Maar deze gissingen waren onjuist. Het ware heeft 

Cod. Vat. 871 volgens de lezing tvan Matranga : epe? ?? e ?a?- 

??? ?p* a?t?? ?e????????. Wanneer men alleen ep* in ?p* ver- 

?ndert , dan heeft men : 

epe? ?? ? ????a? ?p" a?t?? 

?e???????? a?t??e? ?e??e??e? p????s??. 
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De melding van de brandende bitte van den Sirius is hier mice 

aptum. Zoo wordt dan door het g?zag van den Cod. Vatic, be- 

vestigd, hetgeen mij Dr. A. Hecker kort na het verschijnen 

mijner uitgave als zijne gissing in een' brief had medegedeeld. 
Ik inaak gebruik van de gunstige gelegenheid, die zieh als 

van zelf aanbiedt, om hier ook den overigen inhoud van de 

door Matranga uilgegevene verzameling in *t kort te beoordeelen, 

Daarmede zal ik misschien menigcen kunnen gerieven, die niet 

in staat is met het boek zelf kennis te maken, dat uit zijnen 
aard bestemd is in banden van slechts weinigen te komen, en 

die toch gaarne zou willen weten, wat nieuws en belangrijks 
ons daarin uit de schier onuitputtelijke schatten van Anecdota 

der Bibl. Vatic, wordt aangeboden. De eerste en meest belang- 

rijke plaats dan in die verzameling bekleeden de Allegoriae Ho- 

mericae van Ioh. Tzetzes (pag. 1?295). Over de Hss., uit welke 

de uitgever geput heeft, en over hetgeen van het werk reeds 

vroeger was gedrukt, spreekt hij zelf in de voorrede pag. vu? 

xi. De variae lectiones der verschillende Codd. volgen in een* 

afzonderlijken index achter het geheele boek (pag. 709?748). 

Op pag. xi belooft hij eene nieuwe critische uitgave der Allego- 
riae. Hoewel ik niet kan wenschen dat hij ooit zijne belofte 

m?ge gestand doen, houd ik het toch voor onbillijk, aan dezen 

voorloopigen afdruk al te strenge eischen te stellen, en moet, 
wilde ik zelfs deze consideratie niet gebruiken, bekennen, dat 

van al hetgeen de Anecdota bevatten, de tekst der Allegoriae 

nog de minst bedorvene is. Dit neemt evenwel niet weg, dat 

ook deze nog van eene menigte fouten en foutjes krioelt, die 

gedeeltelijk uit gebrek aan bekwaamheid van den uitgever, ge- 

deeltelijk uit de reeds vroeger gelaakte nalatigheid in de cor- 

rectie zijn voortgesproten3. Ook over de waarde van het boek 

5) Zoo b. v. Prooem. 75. ????ap?d??? lees ????a??d?? , 79. ?????s???? 
]. ?????s???? 9 82. ?????pa? ?. ?e???t?a?, 97. ???????? ?. ????pp??, 
142. ?? t? ?t/?? 1. J* ?? t? ???? , 160. not, ?sa?, 1. p???se??, 162. ???- 
yyj 1. ? q ?? s ?, ?, 163. ?a????e?? 1. ?a????e?, 175. ????a??f?? I. 'yfta- 

????????, ?. 100. ???te?s?a?, 1. ?e?t?sTa*, 125. y^v 1. t???, 134. t?epe?,? 
1. t???a? y 136. des??&??a? L des??&??a?, 143. d??e? ??? ?a?ape?s? 1. 
Joxc? ?eo? xara7rs?affn> of d??e?? noi ?atat?e?s? enz. 
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van Tzetzes heeft de uitgever zieh in de voorrede doen hooren, 

en wel op de volgende wijze: at ego nil magis cupio, quam 
Tzetzam, qui Graecis litteris collent, perlegant ; nam non levem 

et vanitosum grammaticum appellare dehinc audebunt, sed homi- 

nem omni genere doctrinarum cluentem agnoscent enz. Ik neem 

het geenen uitgever kwalijk, wanneer hij een zwak, eene soort 

van vaderliefde gevoelt voor den schrijver dien hij uitgeeft. 
Maar dat is hier toch wat al te ver gedreven. Het kan niet 

ontkend worden, dat de Allegoriae van Tzetzes het een en an- 

der bevatten, dat wij zelfs uit eene zoo siechte hand met dank 

moeten aannemen. Maar dit is van zoodanigen aard, dat 

het belang, dat wij er in stellen, ten eenenmale onafhankelijk 
is van den persoon van Tzetzes zelf. Ik reken daaronder in de 

eerste plaats nieuwe fragmenten uit oude Grieksche dichters, 

die in de Allegoriae in trouwens zeer gering aantal gevonden 
worden ; vervolgens een paar betere lezingen van fragmenten, 
die reeds vroeger bekend waren. Ook voor de historia littera- 

ria, en wel niet alleen van den lateren en allerlaatsten tijd, zou 

uit het werk nog wel het een of ander belangrijk feit te halen 

zijn. Vooral wenschte ik de aandacht van die zieh met deze Studie 

meer in het bij zonder bezig houden, te vest igen op het prooe- 
mium (pag. 1?40), dat als bet ware Anlehomerica, onder an- 

deren eene volledige Palamedea bevat, die stellig voor een ge- 
deelte uit oudere voor ons niet meer tocgankelijke bronnen 

geput is4. 

Wanneer ik evenwel, het boek als een geheel beschouwende, 

het eigenlijk werk van Tzetzes moet beoordeelen, dan kan ik 

dat niet anders noemen, dan eene merkwaardige bijdrage tot 

de geschiedenis der afdwalingen van den menschelijken geest, 
de tot walgens toe cons?quente doordrijving van een stelsel en 

eene wijze van verklaring, die, wanneer zij bescheiden binnen 

de haar toegewezen grenzen blijft, voorzeker niet geheel en al 

4) In hoe vcrrc het daarin medegcdeclde reeds vroeger het onderwerp van 
iitterarisch onderzoek geweest is, \crvolgens of dezelfde of dergelijke verha- 
!en ook elders voorkomen, is mij onbekend, dcwijl mij de gelegenheid ont- 

hrak, dc boekcn, die mij daaromtrent hadden kunnen irilichtcn, vooral 
O. Jahns Patamedcs, te ruadpiegen. 
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op valseli vernuft berust, en zelfs voor de verklaring van menige 

plaats der gedichten van Homerus , ten minste in hunne tegen- 

woordige gedaante, onmisbaar is5. Reeds Heraclitus drijft de 

zucht alles te allegoriseren , alles uit het gebied der vrij vormende 

phantasie van den dichter op dat der physica over te brengen, 

vrij ver; maar in vergelijking met Tzetzes kan men hem nog 
bescheiden, zelfs voorziglig noemen. Menige der door Tzetzes 

aangewende pogingen tot allegorische verklaring ? en dat zijn 

nog wel de minst avontuurlijke ? deden in mij onwillekeurig 
de herinnering ontwaken aan het rationalisme, dat nostra me- 

moria in eene geheel andere wetenschap eene zoo gro?te rol ge- 

speeld, en thans ook reeds uitgespeeld heeft, zoo b. v. wanneer 

hij in het bekende verhaal van den d????? en de negen st?????? 

zegt (Prooem. 766) : 

e?ta p??? ????? p?? s???? ????e)? e??fa??s??9 

?pe? ?a) ?p?????s?? t?? ??????t?? ?a???s?. 

Ik wil van zijne wijze van allegoriseren slechts wemige voor- 

beelden mededeelen, die evenwel voldoende zullen zijn, om de 

nietigheid der geheele rigting te doen blijken. Ex ungue leo- 

nem! 

Het verhaal van den appel van Eris en den daaruit voortge- 

sproten strijd der drie Godinnen wordt in navolging van ????- 

??? ???????? ??t???e?? op de volgende wijze verklaard (Prooem. 
251?515): Alexandros, een der zonen van Priamus, ten ge- 

volge van eene godspraak van het hof zijns vaders verwijderd, 
leeft te Parion, en wordt daar in alle kunsten en weten- 

schappen behoorlijk opgeleid. Nadat zijne opvoeding voltooid 

5) Ik spreck hier niet van plaatsen zoo als Od. ? 386 en 387: 

? d* ??te F??????? ?/?????a fa?d???? ???? 

jJTSB ??a ???? ? ? d? ?? p??f??? vn???xio*, 
want die riekt te veel naar interpolate. Ten minste hebben zieh noch Hkra- 
CLITDS, noch Tzetzes, noch Corndtcs , noch de seh rij ver van de vita Homeri , 
voor die dat vers toch van grpote waarde moest zijn, er van bediend. Maar ik 
bedoel plaatsen , zoo als Od. d 349?370. Men zie hierover ?. ScflOW , Com- 
iiientatio Critica in Stoicorum et Grammaticorum AUegorias Hom?ricas, achter 

zijne uitgave van Heraclitus pag. 223?241, en Villoison, Theologia phyxica 
Stoicorum in Osanns Cornutus pag. 393?597. 
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is, schrijft hij een boek over Kosmogonie. Het daarin onlwik- 

kelde stelsel rust op de volgende grondslagen. Het Chaos ver- 

dwijnt, en daaruit zonderen zieh twee grondstoilen af, de aar- 

de en het water; dit wordt voorgesteld als de bruiloft van The- 
tis en Peleus. Dat feest wordt gevierd te Pelion, dat wil 

zeggen e? ??s?? , ?? t? p????? es?e? ?????. Tot het bijwonen 
dier vereeniging van water en aarde zijn alle overige goden, 
????? st???e?a t???a, uitgenoodigd, behalve Eris. Op het 

feest versehenen Athene , ? p??s?e??? a?? ?a) ???t????, Here , 
t? ?ept?t?t?? ?at?st??a a??e??? , die, als zijnde de inoeder 
van Hepiiaestos, tevens ? p???? ??s?a is, eindelijk Aphrodite, 
? e???as?a t?? pa?t?? s??d?s??? t?? st???e???. Alleen Eris , ? 

s????s?? ?a) ???? , is er niet. De appel is de wereld. Dat 

hij door Eris in het midden der vergaderde Goden gerold wordt, 

beteekent, dat er in de vergaderde elementen eene vreesselijke 

opschudding kwam, in welke nu eens ? ???????? a??, dan ? 

p??????, dan weder o e???at?? de overwinning behaalt. In 

deze algemeene verwarring nu 

? ??s??? ??t??, t? ???s??? t? ?????, t? ??a???, 
epa???? t?? ??at?sa?t?? ?pe?e?t? st???e???. 

Maar Aphrodite, ? e???as?a, ? s????as?? , zegepraalt 
?a) ??? et? ?at??e? 

t?? ??s?,?? t??t?? , t? ???s??? t? ????? , t? ??a??? , 

s???e??a?e??? , e??????? , 6e?? t? ???e???se?. 

Alleg. ?. 85 moeten de woorden pa?? t?? '??a? ????a ?? 

???a??? ?atepe?f?? beteekenen , dat het verstand gekomen is 

uit de ziel, uit het hoofd , ?t?? est) sfa???e???? e?? ???a??? t? 

s???a. Wilde ik bij deze beide nog meer voorbeelden voegen, 
dan zou ik moeten vrezen, dat men mij te regt verwijten kon 

???a ?e?e?? ?e?a??e???. 
Hoewel nu deze voorbeelden volstrekt niet voor den smaak 

en de scherpzinnigheid van Tzetzes pleiten, had hij toch eene 

vrij hooge meening van zieh zelf, en in der daad, wanneer 

men zijn boek leest, weet men niet, wat walgelijker is, zijne 

verregaande pedanterie of zijne kwispelstaartende onderdanig- 
heid aan de keizerin Irene. E?n voorbeeld uit honderd, Prooem. 

v. 79 vlgg.: 
??t?e ?? a? ???????a? ???????, St?s??????? , 
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????p???????f???a? (1. ????p?a?, ????f???a?), ????????? 

te ?a) ?es?a?, 
?a) ???t?? s????af??e??? ?a??? t?? ??????a 

???f????????, ????t??? ?a? e?at?? ?????a 
5 ??? a? ?ept??e??ste??? ??t?? e???????s? 

' 

?a) t?te t ?? ??t? ??a?e? p??ta s???e??e?s????, 

?p?? p?? ? ?????????? e? p??? (??????) ??a??t?tf 

??e????e?a? t?? p????? 5??$ ?????????a?. 
Daarenboven geeft hij blijken van eene verregaande onnoo- 

zelheid en ligtgeloovigheid. Prooem. v. 52 vlgg. verhaalt hij, 
dat omtrent het vaderland van Homerus zeven verschillende op- 

gaven gevonden werden. Om die eer streden namelijk Thebe 

(t?? ????pt??), los, Chios, Kolophon, Smyrna, Athene en 

Babylon. Zijn et????? ?a???????? evenwel kan hij uit geen? andere 

bron geput hebben, dan uit Lugianus , Ver. Hist. II. 20, waar 

Homerus aan den op zijne avontuurlijke reis ook naar de on- 

derwereld verdwaalden Lucianus verhaalt : ? S? ??? a?t?? ?e? 

????e?? efas?e? 9 ?? ?? ?e? ????, ?? ?e S,????a??? , p????) ?e ?a) 

????f????? a?t?? ???????s?? 6. ???a? ?e?t?? ?* e?e?e? ?a???????? 9 

?a) pa?? t??? p???ta?? (vulg. p?e?st???) ??? "?????? , ???a ?/? 

?????? ???e?s?a?. Deze woorden nu, en gevolgelijk ook het 

geheele verhaal, schijnt Tzetzes als ernstig gemeend be? 

schouwd, en voor loutere waarheid gehouden te hebben. ? 

Prooem. v. 990 vlgg. verhaalt hij , dat toen het weenen en 

weeklagen der Grieken, die in zoo langen tijd van vrouwen 

noch kinderen gehoord hadden, geen einde nam, Palamedes de 

letters had uitgevonden, hun de gelegenheid willende verschaf- 

fen aan hunne verwanten te schrijven, en van deze weder- 

keerig berigt te ontvangen. ? 
Merkwaardig is ook nog de be- 

6) Misschien moet in plaats van ???????s?? gelezen worden ????????s??. 
Dat in het volgende L?cian?s niet ??e?st??? geschreven heeft, maar 7toXi- 

ta??, heb ik aangetoond in mijne aanteekeningen op Heraclitus pag. 132. 

Eenige regeis verder wordt het bevallige verhaal insgelijks door eene grove 
fout ontsierd. Men leest daar : "??? ?e? ?a? ??d? t?f??? ?? , ? ?a? a?t? 

pe?? a?t?? ?e???s??, a?t??a ???st???? ? e ??a ??? , ??? ?? de? ???&?- 
?es&a? ede????. *???a?$ onbetwistbaar onjuist. Men verandere alleen den 

uitgang en leze e???a?. 
io 
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spotlelijke breedvoerigheid en naauwkeurigheid in het verhaal 

van den togt van Paris naar Sparta (Prooem. 555?595). Pa- 

ris , door zijnen jader van aanbevelingsbrieven aan Grieksche 

vorsten voorzien (v. 548 ???? ?????ata ?a) ???a p??? t??? 

"????d?? ?as??e?? \ ?a) p??? t??? t?pa?????ta?), vertrekt, op twee 

en dertigjarigen leeftijd, den 18den Junij van Troje. Hij komt 

te Sparta, geeft aan Menelaus, die op het punt staat naar 

Kreta scheep te gaan, zijne geloofsbrieven over, en wordt door 

hem vriendschappelijk onthaald. Nu volgt eene dichterlijke 

beschrijving der schoonheid van Paris en Helena, opgeluisterd 
door epitheta zoo als ??????st?????, ?a??p?p??s?p??, ??????- 

?e???? , p???a?????sa enz. Zij vatlen al heel spoedig het plan 

op, zamen naar Troje te vertrekken, en t?? S' e?e??? e?e???- 

sa? ????a?e? ???e ??????e. Maar alvorens te vertrekken, be- 

niagtigen zij nog een gedeelte der schatten van Menelaus, alles 

ten bedrage van drie centenaars (v. 581. s?? ?????t?? p?s?- 

t?t? t???? ?e?t??a????). Gelukkig bereiken zij vervolgens de 

haven van Troje. 

Bij al deze fraaije eigenschappen komt nu nog het vreesse- 

lljk politisch metrum, het hatelijk lezen der verzen volgens het 

accent. Overal, waar ze gevonden wordt, is die maat eene 

pijniging voor een slechts eenigzins ontwikkeld gehoor, maar 

zij wordt ten eenen male ondragelijk, wanneer ze als voertuig 
moet dienen voor de gedachten van een' man, die tot de dicht- 

kunst niet meer aanleg had, dan, volgens Divas Hieronymus, 
camelus ad sallandum. Men zie b. v. Prooem. v. 1129, waar 

Aiax, door den dood van Palamedes schier tot wanhoop ge- 

bragt, 
?a) ?at?f? t?? ????? t??? ?????s? p???sa?, 

p???p???sa? ?a) t?? ??? e? t?? p????? da????? 
??a?a???e??? a?t?? ??s?e? t??? e?taf????. 

Bij deze algemeene schets, uit welke wel voldoende zal ge- 
bleken zijn, dat de lezing ? dieser Compilationen von einem 

einf?ltigen Menschen", zoo als Fr. Aug. Wolf7 de boeken van 

7) Vorlesungen ?ber die Geschichte der Griechischen Litteratar, herausge- 
geben von J. D. G?rtler, pag. 185. 
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Tzetzes kort en krachtig noemt, juist niet onder de genoegens 

mag gerekend worden, zal ik nog een paar korte opmerkingen 

voegen omtrent eenige der in de Allegoriae voorkomende frag- 
menten en citateli, 

Prooem. in //. v. 12 en Prooem. in Od. v. 25 (insgelijks 
Chiliad. IV. 505 en VI. 294) spreekt Tzetzes van Dexiphanes, 
en noemt hem s?f?? ???a????? ???????. Op andere plaatsen 

(b. v. Chil. II. 27) heet dezelfde man a???t??t?? ??p????, en 

dit vaderland wordt hem ook toegekend door Fa. Junius, Ca- 

talog. Architect., Mechanic, etc. (in het werk de pictura Vete- 

rum) pag. 75. De autoriteit van Tzetzes zelf kan hier dus 

niet beslissen. Dat Dexiphanes van Knidus afkomstig was, blijkt 
uit eene plaats van Strabo. Maar die is van dien aard, dat 

zij bij mij het vermoeden deed ontstaan, (tat die Dexiphanes 

a???t??t?? welligt alleen aan eene dwaling van Tzktzes het 

aanzijn verschuldigd was, en dat de roem, aan Dexiphanes toe- 

gekend , eigenlijk toekwam aan diens zoon, den bekenden So- 

stratus. De plaats (?d. Tauchn. III, pag. 423) luidt aldus: 

est? ?e ?a) a?t? t? t?? ??s???? ????? p?t?a pe?????st??, ????sa 

p????? ?a??ast?? ?ates?e?as?e???, ?e???? ?????, p??????f?? ^ 

???????? t% ??s? (seil. Pharus)? t??t?? S* ??????e S,?st?at?? 
???%?? , f???? t?? ?as????? 9 rifa t?? p?????????? s?t???a? ??- 

??? , ?? f?s?? ? ep???af? 
? 

{?p???a??a'] ??st?at?? ??????? ?e??- 

f????? ?e??? s?t??s?? ?pe? t?? p??????????. 
Prooem. 69 : 

? ?????? e? ????pt?? ?a? ??&?? e\? t?? ?????a, 
t?? ????? e?epa??e?se? e? ?????as? F??????? , 
? ????? ??epa??e?se? , ? ?a6?t?)? t?? ?????? 

''??f?a , ??a???a te ?a? ?e t?? ?????ap????. 
en ?. 74 : 

? ????ap???? ??t?? S? t?? "?????? ????s?e?. 

Men vergelijke over deze door Tzetzes uitgevondene fabel 

Welcker, Ep. Cycl. I, p. 193, ann. 294, en Kleine Schriften 
I. p. 44, annot. 88. lets dergelijks staat Prooem. 110: ? 

p???t?? St?s?????? ???? ?? ?s?????. Dezelfde genealogie geeft 
Tzetzes ten beste op Hesiod. Opp. 263. Vgl. G?ttling, Praef. 
ad Hesiod. (ed. alter.) p. xx, Welcher in Jahn, Neue Jahr* 

b?cher IV. I. p. 142. 
10* 
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Pag. 66. 15 spreekt Tzetzes in cene lijst van ???a?????f?? 
ook van zckeren ?s???. Ik heb dien naam ciders niet kun- 

nen vinden. Hetzelfde was het geval met eene Grieksche sa- 

vante, Demo , die door Tzetzes niet al te heusch behandeld 

wordt. Pag. 225. 32 zcgt hij ???? ?a??pe? ? ???? , ???? 5? 

t??? f?????s?, en geeft haar p. 166. 653 de fraaije benamingen 
van t?? a?a???a sf???a te ?????? t?? ?p???????. Zij moet 

insgelijks Homerische Allegorien geschreven hebben, want hij 
noemt haar in verband met Heraclitus , Cornutus en Palae- 

phatus. Zijn scheiden is dus misschien enkel jalousie de 

melier. 

Pag. 120. 85. Interessant in meer dan een opzigt is deze 

plaats, op welke een fragment van Empedokles aangehaald wordt, 
dat ik bij Prof. Karsten niet gevonden heb8. AVij leeren daaruit 

de slordigheid kennen, met welke Tzetzes en zijns gelijken de 

plaatsen der oude schrijvers gewoon waren aan te halen. Zijne 

eigene woorden zijn: 

?pe? f?s?? ??pe?????? , ?/ t? t?? t?? ?te??? 

*1??? 5' e? pe?????? ??e??? f??e? ? ???a? ??????, 
en dan volgt de guile bekentenis: 

e??? ?????????? ?a? ? ?efa?? t?????e? 

?????? d' ???? ?? p??e?s? ae???? ?????at??s??, 
??e? ?? ???e?? a?????? t?? p???t?? ????s??. 

Minder eerlijk is hij op eene andere plaats geweest, in de 

Scholia namelijk op zijne Allegoriae, Prooem. v. 467, pag. 604. 

27. Het Scholion luidt aldus: ??? t? st??te??a] S,??e??sa?, 

p?s?? ?? ? ??????? t?? ??????? st?at???. F??eta? p?? t?? 

'???????? ?????? ? t?? st?at??? ??a?????s??, ??t? ?at ?p?? 

????sa 
? 

pe?t????t ?sa? p???? es???a? 
? e? ?? e??st? 

pe?t????t* ??e??), pe?) d? ???a pe?t????ta ? 

t??? ?e t?????s??? pe?) e? ???a? ?sa? 
* 
??a??? (112,500,000). 

Dat die verzen niet van Homerus zijn, noch kunncn zijn, is 

8) Hit een brief van een' vriend vcrneem ik, dat over dit fragment gchnn- 
eld -wordt in een der mimmei 

(Jahrg. VI. Heft ?. S. 155-167). 

deld -wordt in een der nummcrs van Schneide wins Philologies van 185t 
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in het oog loopend; zoo vs. 3 weggelaten ware, bleef althans een 

aannemelijk gelai, 125,000, als uitkomst. Ik geloof niet, dat 
die verzen bekend zijn? Ik houd ze voor eene parodie, niis- 
schien van Od. ?. 7 : 

e???a 5' e??a? esa? , pe?t???s??? 5' e? ???stf (L l? e??st?) 
e?at?, ?a) p??????t? e??st??e? e???a ta?????. 

Pag. 150, 159 vlgg. Tzetzes spreekt hier van Sarpedon, en 

zegt : 

????e ??? ?a) ????a?e p??t?? e? F???st??t??? 
????ast? ????as?, ?a?e????t? ?f?e?, 

ta?ta ?e? ? F???st?at?? ?a) p?e??? ???e? ????. 

De bedoelde plaats van Philostratus is Heroic. XIV (pag. 724 

Olear.) : ?s?e?a?? S' ????as? xa) i ??e? ?a?e????t?, ??e? ?? p???- 
ta) p??pf fas?? a?t?? t? ?p?f ???sas?a?. Het komt mij niet 

onwaarschijnlijk voor, dat het kokette e???ast? (?. b. v. Pind? 

01. I. 27: e??fa?t? fa????? ???? ?e?a??????) bij Philostratus 

het flaauwe en op deze plaats ook niet geheel en al in de 

ware beteekenis gebruikte es?e?ast? moet vervangen. 

Pag. 216. 150. Het fragment van Archilochus , dat Tzetzes 

bier mededeelt, is hetgeen uit het geheele boek nog de meeste 

waarde heeft, en Matranga spreekt er dan ook in de voorrede 
met vervoering van. Tzetzes zegt van Archilochus : 

sf?? ??e?f?? ??? s?????? p?????ta t$ ?a?ass? 
pe??pa?&? ap??et?, ???fe?? ?? ????? ???? ' 

????? p??? t??? ??????ta? s???????as?? e???pte?? 
? 

?a? ?* ??t ?????? ??te te?p????? ???e?. 
5 ?? d? da????? ??????e ??t?? , e????e t?de ? 

??te t? ??a??? ??s??a?, ?? t? t? ?????? 

??s?, te?p???? ?a) ???e?a? ef?p??. 
De laatste verzen zijn bekend uit Plutajrch. d.aud.poet. e. 12 

(Bergk 12, p. 470), en moeten aldus gelezen worden: 

??te t? ?a? ??a??? ??s??a?, ??te ?????? 

??s?, te?p??a? ?a) ?a??a? ef?p??. 
Eene emendatie van het nieuwe fragment heb ik niet durven 

beproeven. Het zou wel is waar niet moeijelijk zijn, de taal- 

fouten in de door Tzetzes medegedeelde woorden te verbeteren, 
en tevens een volgens den regel gevormd iambisch vers te ina- 
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ken ; maar hetgeen mij deed aarzelen is, dat de fragmenten 
van Archilochus , die met den dood van zijn' zwager in ver- 

band staan, in elegische maat gedieht zijn. 

Pag. 224. 19 wordt gcwrag gemaakt van een architect, 

?? a???t??t?? S????? ?? ??????? t?? ???e??? 9 
en die door Matranga ?a??????e?? genoemd wordt. De man 

heette ?a????????, zoo als blijkt uit Herod. IV. 87: ? ?? ?a- 

?e??? , ?? ????sat? t?? ???t?? , ep??se ?p?s? ep) t?? ??f??a? , 

t?? a???t??t?? e???et? ?a????????? S?????. Vgl. Junius , t. a. pi. 

p. 119. 

Pag. 227. 122 deelt Tzetzes een fragment van 6 verzen me- 

de van Aristeas van Prokonnesus , wier inhoud in een naauw 

verband staat met hetgeen Herodotus IV. 13 verhaalt: "?f? d* 

??????? ? ?a?st??????, ???? ????????s???, p????? epea, ?p?- 

??s??? e? ?ss????a? f?????a?pt?? ?e???e??? , ?ss?????? d' ?pe?- 
????e?? *????asp??? ??d?a? ????f??????? ?te. De verzen, die 

Tzetzes als van Aristeas afkomstig opdischt, luiden aldus : 

?ss???) ?a?t??? ??a????e??? ta?a??s? (?) 
xai sfa? (1. sf?s??) avo ??p??? e??a? ?a??pe??e? i ??? ??? ?, 

p??? ????? p?????? te ?a) es?????, ???ta ?a??t??, 

?f?e???? ??pp??s?, p???????a?, p??????t??? (1. p??????ta?), 
5 ?f?a???? d' e? (1. d' e?) ??ast?? ??e? ?a??e?t? (?) ?et?p? , 

?a?t?? ?as??? (?) p??t?? ???a??te??? ??????. 
Ik weet niet, wie schuld is aan deze uit Centones Homerici 

op eene allerongelukkigste wijze zamengeflanste verzen. Ari- 

steas , de beroemde goochelaar (men zie Strab. XIII. 1 [Tauchn. 
III. p. 92] ???? ????, e? t?? ?a) ?????), zal wel betere verzen 

gemaakt hebben. Ik kan ook niet zeggen, of dit fragment nog 
elders te vinden is. Dat de gedichten, die den naam van Ari- 

steas droegen, reeds door de Ouden zelve voor onecht gehouden 

werden, blijkt uit Diosys. tfeTHUCYD. p.864 (Reisk.): ???e ?a? 

d?as????ta? t?? p?e????? a? ??afa? ????? t?? xaS* ???? ???* 
??? , ??d' a? ???s????e??? pa?? p?s?? ?? e?e???? ??sa? t?? ??- 

t??? p?ste???ta? ? e? a?? e?s)? a? te ??d??? t?? ????s??? ?a) 

*Api<?fW t?? ????????s??? ?a) t?? pa?ap??s??? t??t???. 

Het begin van het tweede deel der Anecdota (pag. 372?479) 
vormen Scholia op Homerus, die Matranga voor onuitgegeven 
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hield, tot dat men hem, terwijl er reeds aan gedrukt werd, 

mededeelde, dat het dezelfde waren, die Cramer reeds in het 

vierde deel zijner Anecdota Paris, had opgenomen. Ik kon mij 
dat boek niet verschaffen, en ben dus ook niet in staat te 

zeggen, in hoeverre de opgaven der beide uitgevers met el- 

ka?r overeenkomen. De waarde der Sch?lten, als zoodanig be* 

schouwd, is gelijk nul, en terstond het eerste Scholion ?? over 

het verschil van ?????, ????, ????? , ????? en ??t?? ? brcngt 
ons op de hoogte van hetgeen wij van dergelijke haarkloverijen 
te verwachten hebben. Ik bepaal mij dus ook hier, zonder over 

de Scholien zelf te spreken, bij de behandeling van eenige der 

daarin medegedeelde fragmenten van oude schrijvers en dich- 

ters. 

Pag. 385. 19 staat een fragment van Ephorus, dat natuur- 

lijk in de verzameling van M?ller, die in hetzelfde jaar 
met de Anecd. Paris, van Cramer uitgekomen is, nog niet is 

opgenomen. Het luidt aldus: (Schol. II. A. 31); ???? ep??????- 

???] al p??a? ???a??e? ?st?sa? (1. est?sa?) ?fa???? > ?a) ep,?- 

p??e???e?a? (1. pe??p??e???e?a?) t?? ???? ? 
p??t?? d? ???a??a 

????pt?a?, *?? t? ????a, ?a?e??????? ?f??a? fas?? 
? 

?f* ?? 

????pt??? t?? ?????? ??a??a ????sa?t?, ?? f?s)? "?f???? 
e? t??? e????as?. Dat er gelezen moet worden t?? *?$???? 

?a?e??????? ??a??a, blijkt uit Eustathius, die ad Iliad. 

p. 51 hetzelfde met nagenoeg dezelfde woorden verhaalt. Om* 

trent het werk van Ephorus, dat hier e????ata genoemd wordt, 

oordeelt C. M?ller (Fr. Hist. Gr. I. p. lxi): ? Sed videas an 

non postea aliquis haec inventa ex Historiarum libris excerpsc* 

rit, eique compendio Ephori nomen praefixerit." 

Pag. 390. 10. De hier aangehaalde plaats van Apollodorus 

is te vinden bij Apollod. II. I. 4. 5 (p. 126 M?ll.), en kan 

dus zonder eenige moeite verbeterd worden. Zij staat ook 

in de Schol. Ven. op 77. ?. 42. De woorden, zoo als die bij 
Matranga staan, leveren een niet onbelangrijk voorbeeld op voor 

de wijze, op welke de tekst van Apollodorus door de Gram- 

matici hoe langer hoe meer geinterpoleerd werd. Men behoeft 

ze slechts met den Scholiast in Cod. Ven. en den tekst van 

Apollodorus, die ook nog sterk geinterpoleerd is, te vergelij- 
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ken, om te zien, hoe de Grammatici elkc plaats van een' ou- 

den schrijver slechts beschouwden als een substraat voor de 

(scilicet) geleerde opmerkingen, die zij er telkens bij te voe- 

gen hadden. 

Pag. 596. 15. De Scholiast citeert hier Herodianus. De woor- 

den van Herodianus zijn uit het boek pe?) ???a??? p??s?d?a? , 
en te vinden bij Leurs, Herod, scr. tr. emend, p. 401. Daar 

staan ook al de overige in deze Scholien vermelde plaatsen 
van Herodianus (zoo b. v. p. 426, 8 : t? ?e ??spe?a, 5 ???? 

[1. *O???] d/a t?? e? ??f?????? ???feta? [1. ???fe?] , tf 
t?? pa??????????? ?a???? ? ? d' ?????a??? e? t% '??????? p??s- 

(??a ita t?? ? ???fe?, bij Lehrs p. 200; p. 401. 50 bij Lehrs 

p. 195; 444. 21 Leurs p. 202; 445. 12 Leurs p. 205; 445. 

27 Lehrs p. 203; 454. 4 Leurs p. 204), op ??ne uitzondering 

na, te weten het fragment p. 444. 2 : ?ssa]?t??a ?a) ?sa ? 

?a) ?e) ?????ta? 
? ?te ?e ????? t? ?t??a, das??eta? ? ?a? e?? ?at? 

?????a??? $?? ???? ????? 
? t? a ?????? ?a) t? sa , ? e?? ???a- 

?????, ?????? t? t???0 e? d? tf st??f ^?????ta?. Pag. 445. 27 

staan de woorden : ??t?? ?????a??? e? tf s??p?s?f f?s?, en 

daarbij de noot van Matranga: ?nota Herodiani fragmentum, 
?cuius operae titulum a nemine, quod sciam, hucusque 'est me- 

? moriae tradilum." Dit is eene vergissing. Men zie Lehrs, Be- 

denken ?ber Herodianus Epimerismen, 1. 1. p. 419: ? ?e?) ??- 

??? ?a) s?????se?? (Elym. M. 149, 46), worin Ausdr?cke 

der Ehe und des Zusammenlebens scheinen etymologisch er?r- 

tert zu sein, ebenso wie dies mit den Ausdr?cken, die auf 

Speise und Mahlzeit Bezug haben, geschehen war im S,??p?- 
s???." 

Pag. 431. 6. In den Index Scriptorum vond ik nevens den 

dichter Callimachus door Matranga gewag gemaakt van een' ?a?- 

???a??? ??a??at????. De plaats luidt aldus : $fe?e?]???a ?at? 

pa?t?? apio ??? fe???e??? ? ?a????a??? d? ep?????a e??t???? 

(1. e??t????) ? ?fe?e ???9 e?????t? ??a) ??e?. Maar die plaats 
is uit Callimach. Epigr. 18, en staat ook in de Schol. Ven. op 
II. A. 415. Dezelfde fout heeft Matranga begaan ten opzigte van 

Hesiodus. Het fragment van Hesiodus, dat op pag. 472. 19 staat, 
wordt door hem tocgeschrcvcn aan ecu' Hesiodus ??a??at????. 



Anecdota Graeca ed. Matranga. 145 

Het Scholion bevat eene verklaring van den naam ?e?????? ??- 

st?? , die, zoo als de Scholiast beweert, steunt op het gezag van 

Hesiodus (????e? ??s????? e? ?ata???f). Het bedoelde fragment 
uit de ?at?????? ???a????, of de ???a? is bekend, en te vin- 

den bij G?ttling, fragm. Hesiod. XXXI. p. 212. 

Pag. 457. 27. Het in dit Scholion aangehaalde fragment van 

Menander is in de verzameling van D?bner nog niet opgenomen. 
Prof. Cobet deelde mij mede, dat hij hetzelfde fragment in een* 

Codex Florentinus gevonden had, die onuitgegeven Sch?lten op 
de Odyssea bevatte. De woorden van den Scholiast luiden bij 
Matranga aldus: ?p???? t? ???a?d??? epef??e? e?p?? ? a ??? 

?e?* ????a? t?? ?sp???ase, ta?t' e??e? ???t??. Misschien had het 

vers bij Menander dezen vorm : 

a ?a? ?e? ????a? p??? t?? esp???a?e 

ta?t e??e ???t??. C. 

Pag. 467. 14 staan in een Schol. op II. B. 219 de volgende 
woorden : f???? ? ?a?? f?s) ?a) ????????? ? a?t? d? f????e?- 

??? ???e?? ?????. Die ???????? paradeert ook in den door 

Matranga vervaardigden Index Scriptorum. Het fragment is 

van Simonides (Iamb. 25. Bergk. p. 509), en bekend uit de Schol. 

Ven. op deze plaats en uit Eustath. ad Iliad, p. 207, eene plaats 
die Matranga nog wel zelf gelezen heeft. ? Zoo wordt p. 578. 

?9.) Dat in de Hss. de eigennamen, vooral de ?amen van aangehaalde schrij- 
vers, het meest van de hand der librarli hebben te lijden gehad, is bekend. 
Het getal der voorbeelden van deze soort van fouten heeft laatstelijk nog Dr. 
A. Hecker in zijne Epistola Critica ad ScHNElDEWiN?M aanmerkelijk vermeer- 
derd. Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om er nog eenige bij te voegen. 
Steph. Byz. op ??t??? staat : ?? d* ?a????? ano ??t?? t?? ?e???? 
??6? De schrijver heette ???????, zoo als blijkt uit Schol. PiND. Pyth. III, 

59, waar ??????? ?v Tetta?????? aangehaald wordt. In de Scholien op 
APOLL. Rhod. II, 498 wordt aangehaald ???st?? ?v t??? ns?l ???????. De 
naam is >???sa?d???. Men zie Schol. PiND. Pyth. IV. 1 en 37. ? Bij Har? 
Pokration op "AoyovQct staat het volgende: "??????a , ????s????? ?at? 
?e?d???. ?'?t, as p???? t?? ?????a? ?v t# ?a???avxr? ????e??, ??* ???st?- 
t???? ? ?a???de?? ?v t? ?e?? ?????a?. Een Aristoteles Chalc?d. is mij 
niet bekend. Misschien moet men lezen ?? '???st?t???? xul ?????s??? 
6 ?a???de??. Een Aristoteles, die over Euboea geschreven heeft, wordt aan- 

gehaald bij den Schol. op Apoll. Rh. 1, 558 ; dat Dionysios Chalada een boek 
over hetzelfde onderwerp had vervaardigd, blijkt uit denzclfden Schol. I. 1024, 
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18 en in den Index Scriptt. aangehaald ?e??s????0 ? ta ??p??a 
pep??????. Dat hier Stas???? moet staan, zou voorzeker nie- 
mand willen ontkennen, zelfs wanneer die lezing niet in dc 
Schol. Ven. op 77. A. 5 was hewaard gehleven. 

Pag. 475. 2 (Schol. II. B. 381). ??s????? ?? ?a???' 

a???a ?e?p?a ???pa S* a??e?s?a? t??ta. 
Deze woorden zijn uit een grooter fragment van Aescii. Pala- 

medes, dat hij Athenaeus staat pag. 11. E, en moeten aldus gc- 
lezen worden : 

a???a, de?p?a, ???pa ?te. 

Men zie Dind., fr. Aesch. 168, en Leurs, Arist. p. 162 vlgg. 
? 

Het fragment van PindaW op pag. 475. 28: 

????? y a????s? ?????a , sfete?a? d' a??e e? ???a? e?a???, 
is behandeld door Boeckh, Pind. T. II, p. 200 en door Bergk, 
Po?t. Lyr. p. 885, en luidt verbeterd aldus : 

???? 5' a????s?? ????s?a sfete?a? S' a??ee? ???a? ??ast??. 

Hetgeen na deze Sch?lten nog in de Anecdota van Matranga 

is opgenomen, is zonder waarde, en hevat nugae grammaticae 
van den meest siechten en nutteloozen aard, en gedienten, die 

200 walgelijk, laf en leelijk zijn, dat, wanneer men er niet de 

sprekende bewijzen van onder oogen had, men niet zou 

kunnen gelooven dat ooit menschen in staat zijn geweest zulke 

prullen te schrijven. Het is mijn plan niet, hier over al den 

onzin te spreken, dien Matranga hijeenverzameld heeft; slechts 

weinige stukken wil ik eenigzins naauwkeuriger nagaan, om 

ook de fouten aan te wijzen, die op rekening van den uitgever 
komen. 

Pag. 670?675 staat een gedieht van Arsenius, '??se???? ?;- 

??ep?s??p?? st???? e?? t?? ?a?p?a? ????a???. Ik heb daarin de 

volgende fouten aangeteekend. Vs. 8: ?as???? ???? ep?st?. 
De maat duldt die woorden niet. Er moet staan ?as??e? ???? 
ete???. ? Vs. 10. f????s??e? 1. f????s??e?. ? Vs. 11. ?e??- 
????t?? 1. ?e?a????te?. ? Vs. 17. ????? ??est?se 1. ????? t ??- 

est?se. ? Vs. 19. s???t? 1. s???tf. ? Vs. 38 en 39 komt eene 

poetische beschrijving van den sterrenhemel voor, die aldus luidt: 

?at????? a?? t?? "???t?? 

?e???? ? t e ?a) t?? ?tt?. 
Vs. 50 a?a$?? t????t?? 1. t????t??. ? Vs. 78 moet ???????? he- 
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teekenen ?aan den oever der zee." Tamelijk vrij! Men zie 

Eurip. Iphig. Aul. 211 pa?? ??????a??. ? Vs. 83. ? a???? ??? 

t???s?e? 1. ? ?????. ? Vs. 91. ?as????t? ta?t? sf?d?a 1. ?a- 

s????t? ?????? sf???a. ? Vs. 122. ????a 1. ????a. ?Vs. 141. 

?f??e? t??? ??????? ??t?a??. Dat is eene fout van Arsenius. 

Het Thessalische woord voor ?????? is ??t???. Over het alge- 
meen vermengt hij alle dialekten. Vs. 83 staat de Theokritei- 

sche vorm t???s^e?, vs. 102 de zuiver Attische ??tta9 vs. 117 

p??p????, een woord dat alleen steunt op het gezag van Schol. 

Hom. II. ?. 407. 

Pag. 619?622 is een gedieht van Tzetzes medegedeeld, st???? 

ep?t?f??? p??? t?? ?as???a ?????? (Matr. ??? tv) ?a?????a , ge? 
schreven in hetgeen Tzetzes noemt ?a???? ????a??t??, d. i. ver- 

zen, in welke het werkwoord, dat in het eene vers in den 

Indicat. Praes. of Aorist, staat, in het volgende telk?ns in het 

partieipium herhaald wordt. Vs. 4 e?t????? 1. e?t?????. ? Vs. 7. 

De maat is in de war. In plaats ,van tf t?ff s?? 1. t? t?ff 

tf s??. ? Vs. 13 ??tet??a 1. e?tet??a. ? Vs. 24 ?s?a??? ? ?a?- 

??? p????? 1. t?? ?. p. Men zie Od. t. 159. ? Vs. 25 ??? 1. ???. ? 

Vs. 25 ?a) s???e??sa s?????e? t?? e???a? 1. s???????, zoo als 

uit het in vs. $6 volgende s???????sa blijkt. ?. Tzetz. op Ly- 

kophr. 177. ? Vs. 30 staan de heerlijk gedachte en dichterlijk 

uitgedrukte woorden ?atas??????a? s??f???? ????ss????? ?ik 

?word door het stof des noodlots in de asch gelegd." ? Vs. 37 

sf??a s?????tte? ?. s?????e?. ? Vs. 38 ???tt??sa 1. ???- 

??sa. ? Vs. 49 ?a) p?pt? ???? , t? p???? ?? f??? ??t?. Iti 

dit vers is eene lettergreep te veel ; ook is hetgeen hier staat 

nog al duister. Tzetzes schreef : ?a) p?pt? ???? , t? p???? ?a? 
?? f???. Het woord ??t? is uit het vorige vers verkeerdelijk 
herhaald. ? Vs. 55 pe??st?ef?? 5? ? a) te?? ? ?atap??e? 1. ?a) 

t???? of pa?te???. ? Vs. 57 p??se?f???? ?a? t? ???ta? e????- 

?e? 1. p??se?f???? ?a? t? ?e?ta??? e?????e?. ? Vs. 62 ?e t? st??? 
??? 1. Ss st?????. ? Vs. 65 p?a?t??a?? 1. p?e?t??a??. ? Vs. 69 

t?? ?e?a????? t?? ???? ?ates??e?. Om de maat te redden, moet 

t?? vervallen. Dat men in plaats van ???? moet lezen d????? blijkt 
uit de zaak zelve en uit vs. 75 ????s? ?a???pte? ?e ????e?? d??- 
???. ? Vs. 82 stoiid in het Hs. ?pe????e?. Na al de fouten, 

die Matranga zonder bezwaar in den tekst heeft opgenomen, 
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maakt het een' wonderlijken indruk, wanneer hij hier ?pe???* 

?e? in ?pe????e? ver?ndert, en er op den rand magnifi?e bijvoegt: 
Cod. ?pe????e?. Vss. 86 vlg.: ??ape)? Se ????sta p?? p??e- 

??????; ?a) e??ape)? e???e t?? ???? e?????? 1. ??ape)? l? 

?????a p?? e??????, ??ape)? 5' e???e ?a) t?? ???? pa?e??????. 

Pag. 622?624 volgt een Drama van Tzetzes, dat door Ma- 

tranga (Praef. p. xxi) facelum genoemd wordt. In dit drama 

wordt hetthema behandeld, dat de fortuin meestal de geleerden 
doet gebrek lijden, terwijl zij de onwetenden beg?nstigt. Tze- 

tzes werd door zijn* eigenen toestand tot het uiten dezer klag? 
ten gedreven. Hinc illae lacrimae. ?Haec saepe in suis operibus 

repetit 
" 

voegt Matranga er bij , ?et lilteratorum statum a saeculis 

?nihil mutatum confirm?t." Ik vind het drama al bijzonder plat 
en flaauw. Ik heb er de volgende fouten in gevonden. Vs. 5 

p?t?????.p?t??a?. ? Vs. 7 ?????a? t?????? ?. ????a?. ? Vs. 18 

?$? t??? p?s?? ?s???e? a???? a? ??s?? 1. ?a? t??? p?s)? es???e? 

????a? ??s??. Soph. Philoct. 173 ??se? ?e? ??s?? ????a?. ? Vs. 

27 ?? ?a??????s? t??? ?????? e?? ?????? 1. e? ????f , 'op de 

markt wordt wijsheid niet aangenomen, voor wijsheid kan men 

op de markt niets koopen. ? Vs. 51 ?? ?ap??ete 1. ?ap?sete. ? 

Vs. 52 pa????asate 1. pa?e???sate. ? Vs. 58 ???? Si t?? pe- 

f??e? ??????s?eta? 1. ?. 51 t?? pef. e?????s?ete. ? Vs. 41 ????? 

Si t?? p?f??e? e?????s?eta? 1. S? t?? en e??a?s?ete. ? Vs. 46 

e? ?a? t?? ????? ? a) t?? ?a?a?s???? t?????. Het tweede ?a? is 

overtollig. ? Vs. 48 ?? ???e t? ??? p????a??? e???? et? 1. 

p????a?e?? en e??. Ik moet ten slotte nog de aandacht vestigen 

op het schoone vs. 49 e? tf ?a?e?? S? s????? ?ee? p?????. 

Pag. 524?531 behelst een door Nicephorus Gregoras opgesteld 

verslag der dwaaltogten van Odysseus, dat nog veel schraler is 

dan de argumenta, die men in de gewone uitgaven van Homerus 

voor ieder boek geplaatst vindt. Maar ook dit is vol fouten. 

Pag. 526. vs. 1 otvov 1. ?????. ? Vs. 6 e? tf sp??a?f 1. iv. ? 

Vs. 7 est? 1. e??. ? Vs. 9 ? ??? 1. ? ?e ???. ? Vs. 12 e?t?e- 

p?sa?te? 1. e?t?ep?sa?te?. ? Vs. 21 pe?) t?? ???a? \. p??a t?? 

???a?. ? Vs. 24 tf p?e?f ?. p???f. ? Vs. 29 a?t?? 1. a?t???. ? 

Pag.527. vs. 8 ?e?????t?? t???. ?e?????t?? Se t??. ? Vs. 8 ????? 

sa?te? 1. ????sa?te?. ? Vs. 16 p?????s?a 1. p?????s?a. ? Vs. 18 

e?????p???? 1. e?????p??e?. ? Vs. 24 sii ? ? \. e??e?. ? Vs. 50 ?a- 
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ta????? 1. ?ata????. ? Pag. 528. vs. 9 ????????? ?.??????- 

??? en ?????? e? 1. ha. ? Vs. 10 s???a?????t?? 1. s???a?????? 

t??. ? Vs. 12 ??a??e????. e??a??????. ? Vs. 16 ????a? 1. ??- 
?e?a?. ? Vs. 22 a?t?? 1. a?t???. ? Vs. 25 ?et? ta?ta p??ta 

????? ?a) a? t?? ????? ???a??e?, ?????te? a?t?? ? ?a?'' ??a? 

t?? e?? ?a) ? sa pep???e? 1. ???a??e? ?a) a?t?) ?? ???e? ?????- 

te? a?t?? ? ?a?'' e?a t?? e?? ?a) ?sa epep???e? ? Vs. 26 t?? 

?????? ??s?? 1. ??????. ? Vs. 29 ?sa?? 1. ?sa?e?. ? Vs. 30 ?a- 

?????? 1. ????????. ? Pag. 529 vs. 6 a? p??? ?????a? 1. a?. ? 

\$.?11a?f???a? 1. ?a?f???a?. ? Vs. 13 ????a??f ?. T???a??a. 
? Vs. 15 ???e?s? 1. ???e???s?. ? Vs. 25 ??????t) ?? ?f??et? 1. 

??????t???. Nicephorus Gregoras eindigt zijn vertoog met de vol- 

gende woorden : ? ???sse?? Se e?? ????t??a?, ????? '?pe????, ?at? 

???s??? e???? , ??e? ta ?e????s???a ?a) ???a??? ??a? ?p???afe)? 
?te??eta? pa?? ???e?????, t?? e? ?????? a?t? ?e??????t?? ????. 

Nog rest mij het aangenaamst gedeelte van mijne taak. Ik 

moet namelijk overgaan tot de beoordeeling van het tweede der 

te dezer plaats te behandelen geschriften, de verhandeling van 

R. Schmidt , De Philarchea q. v. f. Homeri vita PoRpnYRio vindi- 

canda. De schrijver zal het mij niet ten kwade duiden, dat ik 

zijn' naam met dien van Matranga verbonden heb, wanneer ik 

hem verzeker, dat alleen het onderwerp en de inhoud zijner 

verhandeling hiertoe heeft aanleiding gegeven. Daarenboven hield 

ik deze gelegenheid voor bij uitstek geschikt, om de belofte tc 

vervullen, die ik in mijne voorrede op Heraclitus pag. xii ge- 
daan had. Die verhandeling dan levert een nieuw bewijs op van 

des schrijvers scherpzinnigheid, van zijn fijn gevoel voor de 

eigenaardigheden in den slijl en de wijze van voorstelling van 

een' schrijver, van eene meer dan gewone belezenheid in een 

soort van Grieksche schrijvers, die aan vele litteratoren niet 
dan bij naam en faam bekend zijn. Hij toont daarin aan, dat 

de vita Homeri* die als res nullius nu eens voor het gewrocht 
vandezen, dan van genen schrijver gehouden, maar meestal van 

den naam van Plutarchus voorzien gevonden werd, door Por- 
phyrius is opgesteld. Het is hier de geschikte plaats, en ook 

mijne bedoeling niet, om al hetgeen tot staving van deze mee- 

ning door den schrijver is bijeenverzameld, in het bijzonder na 

te gaan. Iloofdzakelijk berust het bewijs daarop, dal al het- 
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geen in de vita ff omeri omtrent Homerus, diens wijze van dichten 

en philosopheren, diens kennis van physica, rekenkunde, mu- 

zijk, Staatkunde enz. wordt geredeneerd, volmaakt overeenkomt 

met hetgeen men weet omtrent de zienswijze van Porphyrius, 
en uit zijne eigene geschriften, en uit hetgeen door anderen over 

hem is te boek gesteld. Een niet onbelangrijk getal van plaat- 
sen in de vita Homeri stemt bijna woordelijk overeen met 

hetgeen Porphyrius op andere plaatsen (die wij kennen uit de 

Scholia op Homerus, uit fragmenten bij Stobaeus enz.) had ge- 
schreven. Ik heb mij voorgesteld, hier alleen het tweede ge- 
deelte der verhandeling, dat Heraclitus in het bijzonder betreft, 

naauwkeurig ten toets te brengen ; de bezwaren, die ik tegen 
dit gedeelte van des schrijvers onderzoek moet opperen, zijn van 

dien aard, dat zij mij beletten, om ook het over de vita Homeri 

geuite gevoelen onvoorwaardelijk te omhelzen. Want mogten 

mijne bedenkingen niet van grond ontbloot zijn, dan vervalt 

een belangrijk gedeelte van hetgeen noodzakelijk is, om de uit- 

komst van het in 't eerste gedeelte der verhandeling ingestelde 
onderzoek boven allen twijfel te verhelfen. 

leder, die de vita Homeri en de Allegoriae van Heraclitus 

onmiddellijk achter elka?r met oplettendheid leest, zal, even als 

Schmidt, getro?fen zijn door de gro?te overeenkomst, welke naar 

inhoud, wijze van zien en verklaren, ja zelfs naar wijze van 

uitdrukking tusschen beide geschriften bestaat. Schmidt nu, 

uitgaande van de overtuiging, dat de vita Homeri van Porphy- 

rius was, aarzeldeniet, de Allegoriae Homericae voor een voort- 

brengsel van denzelfden schrijver te houden, en dus implicite 
te verklaren, dat de naam van Heraclitus toevallig aan een boek 

was gegeven, over welks eigenlijken schrijver men niets stelligs 
kon mededeelen. DU is evenwel reeds op zieh zelf genomen niet 

waarschijnlijk. Dat men voor een boek, welks schrijver men 

niet kende, den naam van een' beroemden auteur plaatste, kan 

ik mij voorstellen en verklaren, hoe men echter op het denk- 

beeld zou kunnen komen, zonder eenige keuze of eenig doel ? 

want den wijsgeer Heraclitus kon men toch bezwaarlijk voor 

den schrijver houden van een boek, waarin hij zelf verschei- 

den malen wordt geciteerd ? een naam te verzinnen, dat is 

voor mij een raadsel. Eene tweede zwarigheid, die iiamelijk, 
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dat het niet waarschijnlijk is, dat een schrijver twee boeken 

over hetzelfde onderwerp zou schrijven, oppert Schmidt zelf, 
maar hij lost die op, door te beweren, dat de vita Homeri slechts 

eene proeve was, op jcugdigen leeftijd geschreven, dus onvol- 

ledig en gebrekkig en daarom later door den schrijver (Porphy* 

rius) zelf op nieuw bewerkt, tot een geheel gebragt en in een 

sierlijker en meer gekutschten stijl voorgedragen ; die tweede 

bewerking zouden dan de Allegoriae zijn. 
Behalve de gro?te overeenkomst ten opzigte van iuhoud en 

vorm hield Schmidt zijn gevoelen omtrent den oorsprong van 

beide geschriften nog voor gestaafd door het volstrekte gemis 
van berigten omtrent Heraclitus, den schrijver der Allegorien, 
en ten tweede door de omstandigheid, dat van de plaatsen in 

de Scholia Veneta, op welke excerpten uit de Allegoriae Home- 

ricae voorkomen, van den naam des schrijvers voorzien, slechts 

bij ??ne de naam van Heraclitus geschreven is, terwijl drie 

(Schol. II. T. 5, M. 27 en H. 546) dien van Porphyrius ver? 

toonen. 

Mijn voornaamste argument tegen de ondcrstelling van Schmidt 

is van dien aard, dat daardoor niet zoo zeer zijne bewijsmid- 
delen worden verzwakt, dan wel een nieuw feit in het midden 

gebragt wordt, dat ik tot beslissing der vraag voor allerbe? 

langrijkst houd. Porphyrius zelf namelijk citeert Heraclitus, 
en kan dus met dezen niet identisch zijn. In een groot Scho- 

lion van Porphyrius op //. H. 200 wordt het volgende gevonden : 

????? ?a? ???? ?a) p??a? ep) ?????? pe??fe?e?a? ?at? t?? '??a* 
??e?t??. Dit stemt volmaakt overeen met hetgeen staat in de 

Allegorien y Cap. 47 (p. 101): ?pe???? S' ? ?????? ????????t? S?- 

?a??? * 
?pe???pe? ????a??? ?st? ?e??a? p??a? ?? a?tf t? ' t? ?a? 

????s?e? e??a? t???? ?? ?s?? ?????t* a? &???\. Schmidts meening, 
dat Porphyrius, de vermoedelijke auteur der vita Homeri, te- 

vens schrijver der Allegoriae zou geweest zijn, is dus onmoge- 

Ujk, tot dat men zal bewezen hebben, dat of het bedoelde 

Scholion niet van Porphyrius , of de daarin genoemde Heracli- 

tus een andere is, dan de schrijver der Allegorien ter aange- 
haalder plaatse. Het vermoeden van Bernays (Heraclitea I p. 27), 
dat hier ? s??te???? ?????e?t?? bedoeld was, hetwelk voorna? 

mclijk op het Ionische, en gevolgeUjk van den Ionischen wijs- 
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geer afkomstige wo?rd ????? berustte, meen ik voldoende we?r- 

legd te hebben in mijne aanteekening op Heraclitus p. 101. 5. 

Daarenboven is het getal der plaatsen , op welke Heraclitus 

aangehaald wordt, niet zoo klein, als Schmidt schijnt te ver- 

moeden. In een Scholion op Odyssea S. 384, dat Prof. Cobet 

uit Cod. Marc. 615 heeft overgeschreven, staat: ????????ta? 

pa?? tf ??a???tf pe?) t?? ???t?a ??t??. Eustathius ad 

Odyss. p. 1504 (ed. Rom.) noemt onder de schrijvers van AI- 

legoriae Homericae ook Heraclitus, en voegt er bij ??? ? s??- 

te???? , a??* ete??? t?? , ? t??? ?p?st??? p?????e??? e?f??a? p?- 

st??10. Insgelijks wordt Heraclitus aangehaald door Tzetzes, 

Exeg. in //. pag. 4 (ed. Herm.). Hierbij zijn dan laatstelijk 

nog twee plaatsen van denzelfden Tzetzes in de door Matranga 

uitgegevene Allegoriae Homericae gekomen, pag. 166. 52 en 

p. 225. 55. Ook de naam van Porphyrius in de Schol. Ven. 

voor stukken uit de Allegorien geplaatst, kan ? en dat wordt 

ook door Schmidt zelf niet ontkend ? niet veel bewijzen. Want 

het is bekend, dat in diezelfde Scholia Veneta misschien niets 

zoo onzeker is, dan juist die bij wijze van lemmata voor de 

aanteekeningen geplaatste ?amen van schrijvers ?. 

Er blijft dus mijns inziens van Schmidts bewijs niets over, 
dan de in der daad gro?te overeenkomst van beide geschriften 
naar vorm en inhoud (evenwel niet altijd en overal. Zoo staat 

b. v. Heracl. cap. 22 (p. 46) : a??' ? ??a???????? "??a?a???a?, 
?at? ?*?ad???? ???????? ?? T???t?? , s????e??e t? ??at? de?te- 

??? st???e??? t?? ???, terwijl wij in de Vita Homeri lezen 

>?) Hij hield das den schrijver der Allegorien en dien van het bockje ne?i 
?p???? voor een* en denzelfden persoon. 

??) Viiloisok heeft het zijne er toc bijgedragen, om die onzekerheid nog 
greoter te maken. Hoewel ik weet, dat het tot de beoordeeling der behan- 
delde qaaestie niets kan afdoen, zal ik hier toch eenige voorbeelden van der- 

gelijke fouten aanhalen, daartoe in staat gesteld door de collatie van Cod. Ven. 
? door Prof. Cobet. //. ?. 323, ?. 507, ?. 551 staat bij Villoison voor het 
Scholion de naam van Porphyrius, terwijl in het Hs. geen naam gevonden 
wordt. G. 276 heeft Vili, insgelijks ???f?????, terwijl in het Hs. ???- 
??t????; staat. Schol. G. 378 prijkt bij Y ill. met hot lemma /???????. 

?t 
In het Hs. staat aJv . d. i. ?divuiov. 
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p. 524 Gal. ?et* e?e???? SI ?e??f???? ? ????f????? , ?f?st??e- 

??? t ?? p ??t?? a???? e??a? t? ???? ?a) t?? ? ?? ?te.). De wij- 
ze , op welke Schmidt die verklaard heeft, is mij toegesche? 
nen niet de ware te zijn , en dat heb ik getracht te bewij- 
zen. Eene nieuwe en betere verklaring heb ik niet gereed. 
Ook omtrent het leven van Heraclitus ? die even als zijn 
beroemde naamgenoot, al is het dan ook in een geheel an- 

der opzigt, s??te???? kan genoemd worden ? en den tijd, 
in welken hij geschreven heeft, ben ik niet in Staat behalve 

de opgesomde citaten iets nieuws mede te deelen. Het best 

zal dus wel zijn, om in dit geval te doen, waartoe wij bij 
zoo menig raadsel gedwongen zijn, dat ons in en door de 

Oudheid ter oplossing wordt voorgesteld, namelijk rondborstig 
te verklaren, dat de ware zamenhang der zaak voor ons ver- 

borgen is. 

Naschrift. Toen het grootst gedeelte van dit stuk reeds af- 

gedrukt was, kwam door de goedheid van Prof. Bake het vol- 

gende tot mijne kennis. In een* brief aan Prof Bake deelt Gais- 

ford mede, dat het slot der allegorien reeds 1821 te Oxford 

volgens een door Bast van Cod. Vat. 871 vervaardigd afschrift 

gedrukt was. Waar evenwel dit in Oxford gedrukte stuk te 

vinden is, heeft hij niet geschreven. Dal het uitgegeven was, 

schijnt althans niet bekend te zijn. Want in de beide mij bekende 

beoordeelingen van mijne uitgave van Heraclitus (Journal des Sa- 

vanls 1852. Janvier en Leipziger Repertorium 1852. n?. 2. p. 81 

vlgg.) wordt er geen gewag van gemaakt, en ook in Engeland zelf 

schijnt men het niet algemeen geweten te hebben. Badham ten 

ininste spreekt in zijne voorrede op Plato's Phaedr. (p. v, vi) 
van het onuitgegeven slot der Allegorien, dat hem door Prof? 

Cobet was medegedeeld. Daarenboven bevat Cod. 871, zoo als 

vroeger gezegd is, het slot niet volledig. 
In mijne voorrede pag. ? had ik Gaisford van eene dwaling 

beschuldigd. Ik verkeerde in het denkbeeld, dat hij op eene 

plaats in de Schol. op Hesiodus den schrijver der Allegorien met 

den wijsgeer Heraclitus verward had (Schol. Hes. Theog. 116). 
In den Index staat Heraclitus Alleg. Maar er was wel degelijk 
de wijsgeer mede bedoeld, en het woord Allegoriae had niet be- 

li 
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trekking tot de Allegoriae Homericae, maar tot dat gedeelte der 

Scholia op de Th?ogonie dat Allegoriae genoemd wordt. De 

dwaling was dus op mijne zijde. 

Kampen, Januarij 1852. E. Mehler. 

BLADVULLINGEN. 

Eene mislukte conjectuur op Horatius Od. I. vu. 1 heeft mij 

tegenstanders berokkend, wier afdoende argumenten en heusche 

manier van behandeling mij enkel overlaten te bekennen dat ik 

gedwaald heb, en voor het vervolg zoo mogelijk beterschap te 

bel oven. Maar ik sta bun zelven het woord af. 

E. J. K. 

Aan Dr. E. J. Kiehl te Leyden. 

Niet om voor Rhodus in de bres te springen, dat zeker be- 

roemd genoeg was om het pr?tentieuse claram te kunnen missen 

op de plaats, door U behandeld in 't eerste stuk van uw tijd- 
schrift bl. 74 ; ook niet om aan Horatius dat zelfde claram te vin- 

diceren, ofschoon men zeggen kon dat dit woordeken hier niet 

bepaaldelijk mag en moet slaan op Rhodus alleen, maar op alle 

drie of vier navolgende steden gezamentlijk, en zelfs met het 

voorgaande laudabunt in een allernaauwst verband dient gebragt te 

worden, terwijl 't alsdan zeer goed uitkomt tegen de nederige grot 
van Albunea, bij Horatius geliefder dan de b?roemdste steden 

en de rijkste natuur; ? niet om dat ailes vat ik de pen op, 
maar om tegen uwe /. c. voorgestelde emendatie te velde te trek- 

ken. Yooreerst dan, en *t zij zonder rancune tegen uw Claros ge- 

vraagd : Was dat Claros wel beroemd genoeg om in den beginne van 

't stuk met eere de rij der wereldberoemde steden te openen, ook al 

had Apollo daar een flinken tempel en een knap orakel ? En zoo 

ja, dan had daarvan iets gezegd moeten zijn even als later bij 
Thebe en Delphi. Ten tweede: In 't vervolg koml er geen enkele 

stadsnaam voor, die niet behoorlijk zijn epitheton heeft en wel 
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